جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام دبیر :آقای عرب

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :متوسطه اول هفتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2:صفحه

نمره به عدد:

نام درس :تفکر و سبک زندگی هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

تاریخ امتحان4111/41 / 41 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

ساعت امتحان 8 :صبح

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

مدت امتحان  61 :دقیقه

نمره به حروف:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

محل مهر و امضاء مدیر
نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

گزینه صحیح را با عالمت ( )xمشخص کنید.
-1عمری که خدا در اختیار ما قرار داده تا از آن به درستی استفاده کنیم.
1

الف)تجربه زندگی

ج)آینده نگری

ب)مدیریت زمان

د)زندگی کردن در زمان حال

1

-2عالوه بر پذیرفتن خود دیگران را نیز بپذیریم و دوست داشته باشیم.
الف)پذیرش خود

ب)پذیرش دیگران

ج)مسئولیت پذیری

د)خودآگاهی

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
-1من  ......................سن دارم و به دروس  .............................عالقه دارم و معتقدم که باید
2

 ..........................و مقررات را رعایت کنم.

3

 ............................-2بر توانایی یادگیری شما تاثیر می گذارد.
-3داشتن انگیزه و عالقه عامل مهمی برای  ........................در هر کاری است.
-4سعی کنید هر روز با خوردن  ..................................شروع شود.

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.
3

-1افرادی پرتحرک و ورزشکار به سالمت جسمانی خود اهمیت می دهند.

ص( )

غ()

 -2افرادی کم تحرک و چاق به سالمت جسمانی خود اهمیت می دهند.

ص()

غ()
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1

عوامل موثر در رشد خودآگاهی را نام ببرید.
1.1

4

خودآگاهی را تعریف کنید.
1

1

هویت فردی چیست؟
1

6

شباهت فکر کردن با عاقل بودن را بنویسید.
1

7

واژه تجربه براساس چیست؟بنویسید.

5.1

8

جمع بارم  01 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :تفکر هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :سعيد عرب

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

تاریخ امتحان0411/01 / 04 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0410-0411

ساعت امتحان ......... :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

 )2ب
 )1ب
هر مورد  5.0نمره دارد.

2

 13 -1سال –ریاضی و علوم-قوانین  -2تغذیه و خواب مناسب
هر مورد  5.0نمره دارد.

3

 -2غلط
 -1صحیح
هر مورد  5.0نمره دارد.

محل مهر یا امضاء مدیر

 -3موفقیت

 -4صبحانه

پذیرش خود-مسئولیت پذیری-سعی برای یافتن نقطه ظعف ها و نقطه قوت ها

4

(5.1نمره)

1

یعنی از خودمان شناخت داشته باشیم و توانایی ها و ضعف های خود را بشناسیم.
( 1نمره)

6

اطالعاتی که هر شخص دارد که با بقیه فرق دارد و هویت او را می شناساند.مثل نام و نام خانوادگی و شهر و کشور و تاریخ تولد و
ملیت و  . ...به جز آن شامل احواالت روحی،روانی و جسمانی و تفکرات و  ....می شود.
(  1نمره)

7

هرکس می تواند فکرکند حتی ماهی ها اما عاقل بودن یعنی تفکر درست،داشتن عقل سالم و انجام کارهای منطقی و متفکرانه.نه
انجام کارهای غیرمنطقی و برخالف عقل.
( 1نمره)

8

یعنی امتحان کردن چیزهای مختلف و عبرت گرفتن.تجربه یعنی دانشی که شخص در طول زندگی با اتفاقات و حوادث و  ....به دست
می آورد و عبرت میگرد.
( 5.0نمره)

جمع بارم 41:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :سعید عرب

امضاء:
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